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„Artist cu o sută de chipuri, artist cu o sută de suflete”.
(Pavel Proca)
Actorul de teatru şi cinema Mihai Volontir s-a născut
la 9 martie 1934 în satul Glinjeni, raionul Rezina, în familia lui
Ermolae şi Feodosia Volontir. Şi-a petrecut copilăria ascultând
trilul păsărilor şi zgomotul pădurii, căci tatăl său era pădurar.
„Tata a fost un om sobru, era foarte corect şi disciplinat, ne-a
iubit mult, şi ne-a îndemnat să ne păstrăm demnitatea orice s-ar
întâmpla în viaţă, să fim respectuoşi, dar să cerem
reciprocitate.” De la mama Feodosia a moştenit dragostea
pentru muzică.
Între anii 1952 şi 1955 şi-a făcut studiile la Şcoala
Pedagogică din Orhei. Activează ca învăţător în Şcoala din satul
Păpăuţi, Rezina. În anii 1955-1956 este director al căminului
cultural din satul Lipceni, Rezina. În 1957 îşi începe activitatea
de actor. Între 1988-1990 este numit director artistic al Teatrului
Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi. Deputat în primul
Parlament al Republicii Moldova (1991-1994).
Mihai Volontir este unul dintre cei care au contribuit
la fondarea Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi,
unde şi debutează ca actor în 1957 în spectacolul Chirița în Iași
sau două fete ş-o neneacă de V. Alecsandri (regia B. Harcenco),
interpretând rolul Surugiului. Urmează o activitate prodigioasă a
actorului. A jucat în peste o sută de spectacole, printre care:
Căsătoria de N. Gogol (1958), O dragoste târzie de A.
Ostrovski (1959), Comedia erorilor de W. Shakespeare (1964),
Evadarea din rai de Gh. Malarciuc (1964), Ultima oprire de E.
M. Remark (1969), Vulpea şi strugurii de G. Figueiredo (1971),
Anecdote provinciale de A. Vampilov (1976), Doctor fără voie
de J. B. Moliere (1979), Despot-Vodă de V. Alecsandri (1982),
Frumos şi sfânt de I. Druţă (1988), Cealaltă moarte a Janei
d’Arc de Ş. Ţanev (1997), Ovidiu de V. Alecsandri (2001) etc.
În cinematografie debutează, în 1967, în pelicula Se
caută un paznic (regie Gh. Vodă, scenariu V. Ioviţă), unde
interpretează rolul lui Ivan Turbincă. Pe parcursul întregii
cariere actoriceşti a realizat mai multe roluri în filme, care
iau adus un mare succes: Această clipă – Mihai Adam (1968,
regizor E. Loteanu), Singur în faţa dragostei – Obadă (1969,
regizor Gh. Vodă), Zece ierni pentru o vară – Ilie (1969, regizor
V. Gagiu), Dimitrie Cantemir – Dimitrie Cantemir (1973,
regizori V. Ioviţă, V. Kalaşnikov), Rădăcinile vieţii – Batâr
(1978, regizor N. Ghibu), Țiganul – Budulai (1979, regizor A.
Blank), Fii fericită, Iulia! – Radu (1983, regizor Ia. Burghiu),
Să fie oare vina mea? – Sanea (1992, regizor N. Ghibu),
Ciandra (2003, regizor R. Agadjanean) etc.
Colaborează mult cu studiourile din Rusia şi Lituania,
evoluând în rolurile lui Bonar în filmul Al patrulea (1972,

regizor A. Stolper), Carlos în Acest dulce cuvânt – libertate
(1972) şi Everesto în Centaurii (1979, regizor V. Žalakevičius),
Volentir în filmul În zona atenţiei deosebite (1977, regizor A.
Maliukov), etc.
A încercat şi scaunul de regizor, montând mai multe
spectacole pentru scena Teatrului „Vasile Alecsandri”, printre
care: Năpasta de I. L. Caragiale (1983), Amurg de A. Dudarev
(1984), Frumos şi sfânt de I. Druţă (1988), Viaţa asta-i scurtă
tare, selecţia textelor Mihai Volontir (1991), Ultima noapte a
lui Socrate de Ş. Ţanev (1996), Visul unei nopţi de mai după
“Trei crai de la răsărit” de B. P. Hasdeu (2009) etc.
S-a manifestat şi ca interpret de muzică uşoară,
lansând un album muzical Măi, viaţă, măi, care cuprinde
cântece din spectacole şi de estradă.
Celebrul actor Mihai Volontir a fost distins cu un şir
de premii: Premiul de Stat al Republicii Moldova (1976) pentru
rolul principal în filmul Dimitrie Cantemir; Premiul de Stat al
Federaţiei Ruse şi Premiul „Fraţii Vasiliev” (1980) pentru
interpretarea rolului lui Volentir în filmul În zona atenţiei
deosebite; Premiul „Valeriu Cupcea” (1982); Premiul Întâi
pentru rolul lui Dumnezeu din spectacolul Cealaltă moarte a
Janei d’Arc de Ş. Ţanev (1997, Oradea, România) etc.
Deţine titlurile de Artist Emerit (1966), Artist al
Poporului din RM (1974), Artist al Poporului din URSS (1984),
Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova (2009) etc. Este decorat cu ordinul „Insigna de
Onoare” (1971), medalia „Meritul Civic” (1974), Ordinul
Republicii (2000). Din anul 2000 este numit Cetățean de onoare
al municipiului Bălți. În același an este desemnat Cel mai bun
actor al cinematografiei moldovenești din secolul XX.
În 2009 i se decernează Medalia „Dimitrie Cantemir”
a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova – cea mai înaltă
distincţie a comunităţii ştiinţifice din ţară, iar în 2012 – Medalia
de Aur „Pentru Creativitate” a Organizaţiei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale.
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Mihai Volontir
Mihai Volontir este actorul total, până la dor al
pământului, trimis de dumnezei să ne vestească miracolul
scenei. Este un simbol al dăruirii, al jertfirii în numele unui
ideal.
Dumitru Matcovschi
Mihai Volontir asigură personajelor credibilitate
maximă. Stăpâneşte (nu doar pe scenă) o individualitate
stilistică inconfundabilă egală mereu cu sine în sensul ironiei,
burlescului, expresivităţii dramatice. Personajele volontiriene
întrunesc atributele grotescului şi tragicului într-un echilibru
incitant pentru spectatori.
Pavel Proca
Chipul lui Ivan Turbincă din filmul „Se caută un
paznic” a cerut de la interpret o profundă percepere a esteticii
basmului crengian pentru a găsi cele mai adecvate echivalente
actoriceşti în exprimarea filozofiei acestei poveşti. A trecut de
atunci mult timp, dar filmul mai emană şi astăzi prospeţime,
frumuseţe sufletească, fiind şi o bună lecţie de măiestrie
actoricească şi regizorală.

În rolul lui Ivan Turbincă
din filmul „Se caută un paznic”

În rolul lui Dimitrie Cantemir
din filmul „Dimitrie Cantemir”

Dumitru Olărescu
Volontir în calitate de interpret al muzicii uşoare se
bazează pe o exprimare artistică intima, sinceră, fixată nu pe
raţiune, dar pe emoţie, atât în selectarea repertoriului său, cât
şi în tratarea lui. Stilul lui interpretativ se deosebeşte prin simţul
măsurii, delicateţe, iar nuanţele tragice sunt latente, profund
ascunse, doar conturate, şi cer de la spectator o descifrare
adecvată, atentă şi sensibilă.
Victoria Tcacenco

În rolul lui Budulai din filmul
„Ţiganul”

În rolul lui Obadă din filmul
„Singur în faţa dragostei”
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